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VVan de redactiean de redactie  
Werd onze elektrische mailbox toch weer overstelpt met kampverhalen van de verken-
ners en de WV zeg! Hij liep bijna over! De schippers van de Ankerwacht en de Pocahon-
taswacht deden er nog een schepje bovenop door de voorbereidingen en “the day af-
ter” te beschrijven! Het kost weer bergen met tijd om een kamp in elkaar te draaien... 
 
Dat brengt ons bij een stukkie dat onze onvolprezen Ellen Brouwer in elkaar heeft ge-
draaid. Naar aanleiding van het jaar van de vrijwilliger is een inventarisatie gemaakt 
van de bestede uren door alle vrijwilligers binnen de club. Een eye opener voor de vele 
ouders die nog steeds denken dat de leiding betaald wordt voor hun diensten..? 
 
Na een jaar bij Scherpel te hebben gelegen is ons prachtige slepertje weer terug bij de 
haven. Bij de haven inderdaad, wat hij schijnt er niet in te kunnen omdat nog niet diep 
genoeg is gebaggerd...  
 
Anyway, deze vrijwilligers gaan maar weer eens stoppen en verzoeken nog even de vrij-
willigers van onder andere de bevers en de welpen om eens het toetsenbord ter hand 
te nemen...  
 
Liefs, je redactie 
 
 
 
P.S. Prettige vakantie! 
 
 
 
 
 

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
138                         1 september                                   + 17 september 
139                         13 oktober                                      + 22 oktober 
140                         8 december                                    + 17 december 
 
Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Van-
wege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. 
Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij... 
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VVan het bestuuran het bestuur  
Dit is alweer de laatste Belboei voor de zomer. 
 
De haven in Kortenhoef is grotendeels klaar. Het ziet er fantastisch uit. Onze dank 
gaat  uit naar Rob van Loo, die met Prinsen Waterbouw er voor gezorgd heeft dat dit 
resultaat bereikt is, want in het werk zijn verbeteringen aangebracht, die we van tevo-
ren niet hadden kunnen bedenken. Helaas heeft er niemand gereageerd om een stuk 
van één of een paar meter steiger te sponsoren. We wachten nog steeds op ouders 
die ons met geld uit de financiële zorgen halen.  
 
Het volgende is speciaal voor de ouders van de Neuweg en Sioniehorde, die hun kinde-
ren wegbrengen. Wilt u alstublieft niet met de auto het Eikbosserpad oprijden, maar 
uw auto op de Kolhornseweg parkeren? We hebben hierover van het Gooi’s Natuurre-
servaat een brief gekregen. De bewoners van de huizen aan dit pad hebben geklaagd. 
Het toegangshek is verder naar voren geplaatst om het parkeren te voorkomen.  
 
Helaas moeten we weer naar de gemeente Loosdrecht om ons pand van de Wilde 
Vaart veilig te stellen. Zij blijven erbij dat het van hen is. We houden u op de hoogte. 
 
Door de MKZ crisis van de afgelopen tijd is het voor de verkennerswachten een pro-
bleem om een goed kampterrein te vinden. We hopen dat ze daar snel een oplossing 
voor vinden.  
 
Binnenkort wordt er beslist over het overvaren van uw kind naar een volgend onder-
deel. Zo gauw  bekend is naar welk onderdeel uw kind gaat wordt u door de leiding hier-
van in kennis gesteld. 
 
8 Juni werden we opgeschrikt door een brand bij de Argonauten aan de Eikenlaan. We 
hebben uiteraard onze hulp aangeboden door de Argonauten ons clubhuis aan de Ei-
kenlaan voorlopig te laten gebruiken. Hun welpen en bevers maken hier gebruik van.  
 
De onderdelen die nog op kamp gaan wens ik een goed kamp met hopelijk mooi weer. 
 
Uiteraard wens ik ook alle leden en hun ouders een goede vakantie toe en we zien el-
kaar weer bij het overvaren op 15 september. 
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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221.9241.924  
Wat zegt dit getal u? U persoonlijk misschien niks maar voor het Zuiderkruis zegt het 
eigenlijk alles. Het is het aantal uren vrijwilligerswerk dat er per jaar gedaan wordt om 
onze scouting draaiende te houden. 21.924 uur per jaar oftewel 1.827 uur per maand. 
 
Dit jaar is het ‘Internationaal Jaar van Vrijwilligers’ uitgeroepen door de Verenigde 
Naties. De Hilversumse Vrijwilligers Centrale vond het een goed idee om te proberen 
het totaal aantal uren vrijwilligerswerk voor Hilversum in kaart te brengen en de tel-
ling voor het Zuiderkruis is daar een onderdeel van.  
 
Om erachter te komen wat iedereen doet, heb ik via de Zuiderkruisdistributielijst een 
mail gestuurd. Daar kwamen meteen al wat reacties op, daarbij was er één die 
meteen maar een urendeclaratie voor de afgelopen 4 jaar instuurde en of ik maar 2,2 
ton wil declareren bij de Gemeente (wie weet). Anderen waren eigenlijk zelf geschrok-
ken hoeveel tijd er stiekem weg toch in gaat zitten. Naast je gewone baan of studie er 
nog een baan voor halve dagen bij is eigenlijk heel veel. 
 
Het aantal opgegeven uren varieerde van 2 tot 100, waarbij het gemiddelde inderdaad 
tussen de 30 en de 60 uur ligt. In deze uren wordt heel veel leiding gegeven: 1.442 
uur, een beetje bestuurd: 276 uur en 109 uur overig werk gedaan.  
 
Leiding geven houdt in: (voorbereiden van) opkomsten en kampen, vergaderen, A-4-
daagse lopen, zomerzeilen, (boten)onderhoud, avonden zeiltheorie, Jantje Beton/
speculaaspoppen, en nog 100 andere ‘kleine’ dingetjes.  
 
Besturen houdt in: vergaderen, achter de verschillende Gemeenten aanlopen om za-
ken geregeld te krijgen (kost heel veel tijd), onderhoud en beheer van de gebouwen, 
beheer van de penningen, bijhouden archief enz.  
 
Overig houdt in: Beheer website, beheer ma-
teriaal (zonder pannen, bestek en tenten ko-
men we niet ver), vertrouwenspersonen, club-
blad, onderhoud materiaal en gebouwen 
(reken maar dat er gemopperd wordt als het 
weer eens koud is in het clubhuis of als de 
wc’s niet doorgetrokken kunnen worden), le-
denadministratie enz. 
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                                m (40)             v (17)            Totaal 
 
Bevers                        20                   78                  98 
Welpen                      395                  92                487 
Verkenners               427                 220                647 
Wilde Vaart              210                  ---                 210 
Bestuur                     156                 120                276 
Overig                         98                    11                  109 
                              _________________________ 
                                 1306                521              1827              uren per maand  
                                                                      ==== 
 
En al deze 57 personen doen het omdat ze het leuk vinden om het te doen. Omdat ze 
herinneringen hebben aan hun eigen ‘jonge’ jaren, omdat ze het leuk vinden met de an-
deren samen te werken, omdat ze kinderen bij één van de onderdelen hebben en bo-
venal om de scouts een leuke tijd te bezorgen.  
 
Bij deze wil ik iedereen nog maar eens bedanken voor zijn of haar inzet. Dat alles heel 
veel tijd kost, wist ik wel, maar dat er alles bij elkaar zoveel tijd in gaat zitten... 
 
Ellen Brouwer 
 
(en hoeveel tijd hier nou weer in is gaan zitten...) 
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(advertentie)(advertentie)  
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HHemelvaartkamp Pocahontaswacht en Ankerwachtemelvaartkamp Pocahontaswacht en Ankerwacht  
Met Hemelvaart zijn wij (de Pocahontaswacht) op zeilkamp gegaan samen met de 
Ankerwacht.  
  
Donderdag vertrokken we uit onze haven in Kortenhoef. We hebben de hele dag gezeild, 
voordat we op de Vinkeveense plassen kwamen. Daar gingen we op een eilandje staan. 
Nadat alle spullen uit de boten werden gehaald, maakten we groepjes waarin we gin-
gen koken. We maakten pasta. Na het eten bouwden we de tenten en legden onze 
spullen erin. Het was hartstikke gezellig in de tent, en we gingen pas heel laat slapen.  
 
Toen we vrijdag 's ochtends ontbeten hadden, kwamen een soort bewaker en een pol i-
tieagent langs en die zeiden dat we moesten vertrekken. We mochten op dat eiland 
geen tenten opzetten. We pakten onze spullen in en gingen naar een ander eiland, 
waar we wel met de tenten mochten overnachten. Op dat eiland hadden we geen W.
C's, kraan, of d ouches. De meeste Poca-ers en Ankerwacht gingen zwemmen, maar ik 
en een paar anderen vonden het te koud. 's Avonds aten we pannenkoeken. Om elf uur 
ongeveer moesten we de boten weer in. We kregen een sleepje van de leiding. In het 
midden van de plas lieten ze ons los en moesten we de weg terug naar de tenten vin-
den. De boot waar ik in zat ging naar de maan, want ik had gezien toen we naar het 
midden van de plas werden gebracht, dat de maan achter ons was. Toen we achter de 
maan aan gingen bleken we niet helemaal goed te gaan, maar wel zo dat we iemand 
zagen seinen met een zaklantaarn. Daar gingen we heen en we waren weer bij de ten-
ten. 
 
Zaterdag mochten we een soort speurtocht doen. We kregen een kaart met alle eilan-
den erop. Die eilanden hadden de leiding voor de speurtocht, namen gegeven van lan-
den uit Zuid-Amerika, zoals Argentinië en Colombia. Op elk aangegeven eiland zat ie-
mand van de leiding. We moesten telkens naar een ander eiland om aanwijzingen te 
krijgen over het volgende eiland. Maar tussen de eilanden zeilden René en Bart rond 
om onze 'schatten' af te pakken. René dook in het water en kwam aan boord. Hij nam 
wat van ons en ging weer naar zijn eigen boot. Niemand had de speurtocht afgemaakt 
omdat we geen tijd meer hadden. Die dag heeft bijna iedereen gezwommen, ik dus ook.  
 
Zaterdag, helaas helaas, moesten we terug. Op de terugweg stopten we bij een café 
om ijs of friet of zo te halen. We bleven heel lang want we waren te vroeg. We waren 
namelijk om half zeven opgestaan (!!!!!!!). Toen we terug waren in onze haven gingen we 
meteen opruimen. Toen we klaar waren kwamen de ouders en gingen we naar huis.  
Het was een superleuk zeilkamp!  
 
Kirsten 
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DDe slepere sleper  
Na ruim een jaar is hij terug. Ja ja, de sleper ligt weer in de haven. Er is heel wat opge-
knapt en er zijn veel aanpassingen gedaan. De sleper is voor het grootste gedeelte 
kaal gehaald en opnieuw in de teer en de verf gezet. 
 
De patrijspoortjes zijn gepoetst en de ruitjes er opnieuw ingezet. Ook aan de binnen-
kant zijn veel aanpassingen gedaan: een nieuwe dieseltank, veiligheidsrekjes zijn ge-
plaatst en de vetpotjes die op gevaarlijke plaatsen zaten zijn verplaatst. De motor is 
geheel nagekeken en onderdelen vervangen of schoongemaakt. Ook zijn er nog opberg-
planken gemaakt en een opvangrek voor de ankerketting.  
 
In dit alles is erg veel tijd gaan zitten, maar hij ziet er weer erg gaaf uit en zal binnen 
kort weer rond varen op de plassen.  
 
Al die tijd heeft de sleper bij Jachthaven Scherpel  gelegen. Ik wil Hans en Patrice van 
Jachthaven Scherpel heel erg bedanken, voor de ruimte en de tijd, want het heeft bij 
elkaar toch wel heel wat langer geduurd dan de planning was. In de volgende Belboei 
zullen we een advertentie van Scherpel plaatsen.  
 
Verder iedereen bedankt die heeft meegeholpen.  
 
Groetjes Ronald 
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

Vaartweg 43a - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80  (uitsluitend tijdens openingsuren)

(advertenties)(advertenties)  
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 PPinsterkamp WVA 2001insterkamp WVA 2001  
Zaterdagochtend werd ik met goede moed wakker: mijn eerste trektocht met de Wilde 
Vaart. De goede stemming werd echter even onderdrukt toen ik mijn gordijnen open 
deed, het kwam namelijk met bakken uit de hemel vallen. Maar ach, dat mag en zal de 
pret zeker niet bederven. Dit kamp was bedoeld als een opwarmertje voordat het ech-
te feest (zomerkamp) begint. Het doel was om naar Utrecht te gaan, we zijn helaas 
niet verder gekomen dan Vinkeveen. Oorzaak: het weer (tja, je moet toch iets de 
schuld geven).  
 
Zaterdagochtend om 11.00 uur verzamelden we bij het haventje in Kortenhoef en enke-
le uren later vertrokken we, met doel: Utrecht! We moesten echter wel haasten om 
ons einddoel nog dezelfde dag te bereiken. Er stond een aardig windje dus we konden 
het eerste gedeelte zeilen. Toen we bij de Loosdrechtse plassen aankwamen, beseften 
enkelen onder ons dat een regenpak bij windkracht 6 wel op zijn plaats is. Alsof dat 
nog niet erg genoeg was kwamen we ook tot de conclusie dat Utrecht er die dag niet 
meer inzat. We gingen op zoek naar een slaapplaats en kwamen terecht bij het ge-
meentehuis van Maarssen. Na het eten en opbouwen van de tent gingen we ons om-
kleden om vervolgens naar het centrum van Maarssen te gaan. En tja, wat kun je nou 
doen in Maarssen? Eenmaal aangekomen gingen alle Wilde vaarders naar De Optimist. 
Hier was het best gezellig. De begeleiding echter ging ergens anders heen waar wij la-
ter niet in kwamen omdat je daar (zogenaamd) pasjes nodig had. Vervolgens hebben 
we ons tot een uurtje of 4 vermaakt in de shoarmatent en in de Optimist. Eenmaal 
op de terugweg zagen we in de verte twee jongens uit onze tent komen die vervolgens 
wegrenden. Gelukkig waren we net op tijd en was er niets gestolen. Tip dus voor ieder-
een: laat nooit waardevolle spullen achter in de tent. 
 
De volgende dag was het redelijk mooi weer en toch besloten we om maar niet naar 
Utrecht te gaan omdat het maandag dan zo’n gehaast zou worden. We besloten om 
via Vinkeveen terug naar Kortenhoef te varen. Na een dag varen kwamen we terecht 
op een eilandje waar we gingen eten en waar we onze tent op sloegen. We aten na-
cho’s, en dat is wel wat beter dan de macaroni bij de verkenners. Hierna besloten we 
(de binnenstad?) van Vinkeveen op te zoeken. We kwamen terecht in een kroeg waar we 
hebben gezeten, gedronken en gekaart. Dat is weer eens wat anders.  
 
De volgende dag zijn we op ons gemakje (zoals altijd) terug gevaren naar Kortenhoef. 
Het kampje was echter nog niet voorbij. Er stond ons nog een barbecue te wachten in 
Loosdrecht. Helaas kwam er aan al deze gezelligheid een einde en na afscheid geno-
men te hebben ging iedereen (naar mijn mening) met een tevreden gevoel naar huis en 
ik kan niet wachten op het Zomerkamp.  
Maurice T. (WVA) 
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WWij gaan op kamp en nemen mee….ij gaan op kamp en nemen mee….  
Eén maand geleden hebben wij besloten om onze krachten weer te bundelen en met de 
Poca- & Ankerwacht een onvergetelijk hemelvaartkamp te bezorgen.  
 

Onder het genot van een hapje en een drankje, bedachten 
wij een thema, locatie en natuurlijk een grandioos spelele-
ment. Toen begon de ellende, spelen moesten uitgewerkt 
(verzonnen) worden, boodschappen en materiaallijst ge-
maakt worden, en een verblijfplaats geregeld worden, ki j-
ken of boten + motor compleet waren. Dit alles werd door 
de verschillende teamleden opgepakt en aangepakt. Er 
werd weer actief gemaild en aan het tijdstip van verzen-
den te zien was het wederom voor de meeste nachtwerk. 
Er gaan al verschillende uren in een spel verzinnen en uit-
werken zitten. 

 
Woensdag avond 23-05-2001 om 19:00 uur was het een drukte van belang op de 
Diep. Tenten en materiaal werd bij elkaar gezocht door de mannen, terwijl de vrouwen 
deden waar zij goed in zijn: winkelen! Vervolgens moest alles vervoerd worden naar 
Kortenhoef, maar hoe krijg je; 8 tenten, 20 grondzeilen, 8 jerrycans, 8 dektenten, 8 
gasflessen, 8 gasstellen, 8 kookkisten, enorm veel boodschappen, 1 motor, 35 borden, 
bestek, mokken, kompassen, waterkaarten in één keer naar Kortenhoef krijgen? 
Nou gewoon Wouter Klein bellen en zijn stationwagen en aanhanger vol douwen en na-
tuurlijk de auto van Nico.  
 
Eerlijkheidshalve moeten wij (de dames) vermelden dat de heren de helft waren verge-
ten en dus wij weer naar de Diep en de Schuttersweg. Ondertussen deelde de rest de 
kook- en eetkisten in. Helaas namen de knutten toe en ze prikten erg irritant. 
 
De klok tikte genadeloos door. Na een korte vergadering in de vergadermobiel gingen 
we  huiswaarts. 0:00 uur gaf de klok aan en de tassen moesten nog ingepakt worden 
en de laatste hand aan de spelen gelegd worden.  
 
Tringgggg! De wekker maakt enorm veel kabaal om 7:00 uur, tijd om op te staan en 
een voorlopig laatste douche te nemen. Met het brood in de hand, de auto in en naar 
Kortenhoef. Niemand heeft aan koffie gedacht…(zwaar balen)! Per boot werden er 
rijtjes materiaal gemaakt van kisten, standaard boot uitrusting, tent, zeilen enz. De 
kids hoefden alleen nog de boten in te ruimen en vol te storten en weg te varen. Dit 
pas na het openen en het bellen naar die verkenners die spontaan niet kwamen opda-
gen.  
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Wat we allemaal tijdens het kamp gedaan hebben, kunnen de verkenners veel beter 
uitleggen en daarom doen wij dat niet. Wij make n een sprong naar zondagmiddag 27 
mei, de terugkeer in de haven.  
 
Iedereen was weer veilig in de haven en het uitladen cq. opruimen kon beginnen. Eerst 
moesten de boten leeg en de persoonlijke bagage van de kookspullen en tenten ge-
scheiden worden. Vervolgens moeten de boten afgetuigd en schoongemaakt worden 
en ondertussen sopte weer anderen de baks- en kookkisten uit. Dit is niet leuk en ze-
ker niet als je moe bent en je ouders staan al op je te wachten, maar het moet nou 
eenmaal gedaan worden. Zo zie je maar weer hoe meer ruimen er gemaakt wordt, hoe 
meer er opgeruimd moet worden. Het is dus niet zo dat wij als leiding alle rommel op 
gaan ruimen! Gelukkig is er hard gewerkt en konden we van iedereen afscheid nemen.  
Een aantal: 2 bootsen, 3 verkenners en 2 ouders, reden mee naar de Diep, waar zij de 
leiding nog even hielpen tenten uithangen, afwassen, kookstellen schoonmaken. Aan-
gezien wij toch ook erg moe waren spraken we af dat we de rest van de zeilen op 
maandag schoon zouden maken. Na maandag nog even gebikkeld te hebben waren de 
tenten opgevouwen en de grondzeilen hingen te drogen.  
 
Wij willen iedereen die geholpen hebben met opruimen hartelijk bedanken. Verder be-
danken wij natuurlijk ook onze leidingteams, voor wederom een geweldig kamp! 
 
De schippers van de Anker- & Pocahontaswacht  
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PPraktijkdag zeilschoolraktijkdag zeilschool  
Op de valreep (voor het verschijnen van de Belboei) schrijven wij (Ronald en René) toch 
nog eventjes een stukje van een wel heel aparte zeildag. Want wat wij vandaag voor 
gekkigheid hebben meegemaakt willen wij graag met jullie delen.  Dus ga eventjes zitten 
voor dit korte verslag.  
 
Vandaag (16-06-2001) begon de dag voor ons niet helemaal zoals het zou horen te 
zijn. Laten we zeggen dat wij in het bioritme van een Pocaleiding draaien (betekenend 
dat wij ’s morgens uitslapen!). De mafkees die heeft bedacht om de zeilschool al om 
9:00 te laten starten, hebben wij even laten zien dat wij het daar niet zo mee eens 
waren. Zeker de actie van één van ons om in bed te blijven liggen, net zo lang totdat 
hij gebeld zou worden.  
 
Maar goed, de verkenners begonnen om 9:00 op de Diep. Vol enthousiasme stapte 
iedereen op de fiets naar Kortenhoef om daar eventjes de zeilcapaciteiten bij te 
schaven voor het examen. Dit leek allemaal soepel te verlopen: de bakken ingedeeld, 
boten opgetuigd, naar Wijde Blik varen etc.. Daar stond, naar Ronald zijn schaal van 
windmetingen, een windkracht van rond de 3. Dus dat betekende heerlijk zeilen!!! Maar 
toen… De wind nam af, wolken trokken zich bijéén tot grote grijze grauwe donkere 
boze donderwolken net boven onze hoofdjes. En tja, drie maal raden wat er dan ge-
beurt! Dan gaan er namelijk een paar verkenners zwemmen. (Ja dit slaat als een tang 
op een varken, dat vonden wij ook).  Wij moeten toegeven dat wij de eerste aanzet ga-
ven tot alle gekkigheid die daarna ontstond. En paar verkenners die op een aanleg-
steiger zo breed als een balk staan vragen er dan toch om om te zwemmen? Wij liepen 
rustig terug, totdat een Ankerwachtverkenner wat duwtjes begon uit te delen en het 
presteerde om René bijna in het water te krijgen. Dit draaide uit op een ware stoei-
partij en dat was de druppel die de emmer deed overlopen (nou ja, druppels genoeg 
deze dag).  
 
Uiteindelijk waren wij echt het spoor kwijt en zagen voor onze ogen gebeuren hoe zelfs 
verkenners elkaar het water in duwden. Niet veel later vlogen er liters water om ieder 
zijn oren. Zeker toen moeder natuur ook nog een keer mee ging doen. Zij was de abso-
lute winnaar, alhoewel…. Ronald zijn actie mag er ook wel zijn. Tijdens een hevig wa-
tergevecht was het een “minder-prettige-verkenner” die dacht eens grappig te zijn om 
haar eigen schipper water te laten happen. De onverwachte actie van dit duwtje, was 
tot ieders verbazing voldoende om het hoofd van de schipper voor korte tijd te laten 
verdwijnen onder water. Maar deze actie van de betreffende verkenner zal zeker gevol-
gen hebben (bijvoorbeeld op zomerkamp). Na al deze gekkigheid zijn we toch in het ha-
ventje beland en konden alle boten weer afgetuigd worden.  
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Een mooi resultaat is dat weer een hele serie waterratten geslaagd zijn deze dag. 
Bart, Elva, Jasper, Marijn, Kees, Kelly en Sterre gefeliciteerd nogmaals. Voor de be-
ginners en gevorderden veel succes met afzeilen (tenminste als dit dan nog niet ge-
beurd is).  
 
Als klap op de vuurpijl zijn wij heel gebroederlijk naar Hilversum gefietst. Misschien wel 
de als straf voor het mede uitdagen van een watergevecht hield de fiets van René er 
mee op en was Ronald de redder in nood (pineut) om eventjes een lift te geven.  
 
Als wij elke zaterdag dit soort opkomsten meemaken dan,………………… 
 
Groetjes  Ronald & René 
(drup) 
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PParticipatiefonds Gemeente Loosdrechtarticipatiefonds Gemeente Loosdrecht      
De Gemeente Loosdrecht heeft ons gevraagd onderstaand bericht te plaatsen, bDe Gemeente Loosdrecht heeft ons gevraagd onderstaand bericht te plaatsen, be-e-
stemd voor inwoners van de Gemeenten Loosdrecht, ‘s Graveland en Nederhorst den stemd voor inwoners van de Gemeenten Loosdrecht, ‘s Graveland en Nederhorst den 
Berg.Berg.   
  
Financiële bijdrage voor mensen met een iFinanciële bijdrage voor mensen met een i nkomen rond het sociale minimum.nkomen rond het sociale minimum.  
 
Mensen die lang van een laag inkomen moeten rondkomen houden aan het eind van de 
maand meestal niets over om te sparen voor een wasmachine of vloerbedekking. Als 
de koelkast het begeeft, kan iemand dus niet zomaar naar de winkel gaan en een nieu-
we bestellen. Ook leert de praktijk dat deze groep in een sociaal isolement terecht kan 
komen als zij geen lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportvereniging of klaverjas-
club, of dat de kinderen niet mee kunnen doen met buitenschoolse activiteiten.  
Ouderen, alleenstaanden, gezinnen of alleenstaande ouders die een inkomen hebben 
dat op of onder 110 procent van het voor hen geldende sociale minimumvoor hen geldende sociale minimum ligt, kunnen in 
aanmerking komen voor diverse vergoedingen. Er zijn twee fondsen, het Participatie-
fonds en een fonds Duurzame Gebruiksgoederen.  
 
ParticipatiefondsParticipatiefonds 
Als u voldoet aan de inkomenseis heeft het Participatiefonds jaarlijks een vergoeding 
voor bepaalde kosten tot maximaal f 200,- per persoon. Leden uit een gezin kunnen 
de vergoeding overdragen aan een ander gezinslid. Het budget is bestemd voor socia-
le, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten.  
 
Duurzame GebruiksgoederenDuurzame Gebruiksgoederen 
Dit fonds biedt een jaarlijks financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van bijvoor-
beeld een wasmachine, bed en matras, fiets enz. Het heeft nog een aanvullende voor-
waarde: de aanvrager moet voorafgaande aan de aanvraag drie jaar een inkomen heb-
ben op het genoemde niveau van 110 procent van het sociale minimum. De jaarlijkse 
bedragen zijn voor een alleenstaande f 1.100,- voor 
een (echt)paar zonder kinderen f 1.250,- voor een ge-
zin f 1.500,- en voor een alleenstaande ouder ook 
f 1.500,-. 
 
BrochureBrochure 
Meer informatie staat in de twee brochures die zijn 
aan te vragen bij de Intergemeenteljike afdeling Soci-
ale Zaken in Loosdrecht, tel. 035-5889701 of 
5889733, of af te halen bij een van de drie gemeen-
tehuizen. 
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Bedankt!Bedankt!  
Ik wil iedereen bedanken die tijdens mijn afwezigheid de Ankerwacht heeft geholpen. Ik 
kan iedereen met name noemen, maar de leiding, oudleiding en de Rimpelstam weten 
zelf wel wie ik bedoel.  
 
Bedankt! 
Ellen, Ankerwacht  
 
 

Te koopTe koop  
Zeeverkennersbloes maat 176. T.e.a.b. Frank Nauta, Mauritslaan 4, 035-6234466, 
‘s avonds na zes uur. 
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(advertentie)(advertentie)  

(advertentie)(advertentie)  

F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091
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Telefoonnummers bestuurTelefoonnummers bestuur  
Voorzitter                                         Jos Spaanjaars                                   035-6217315 
Secretaris                                         Ruurt Stapel                                        035-6242471 
2e Secretaris                                     Ellen Brouwer                                       035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis              Harry Rörik                                          035-6945263 
Penningmeester Pieter Marits         Bep Spaanjaars                                   035-6217315 
Onderhoud gebouwen                        Hans de Ruiter                                    035-6285015 
                                                         Martijn Haringman                              0650-640445 
Beheer Diependaalselaan                 Joke de Jong                                        035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Groepsbegeleiding welpen                  Gido van der Linden                             035-6469596 
Groepsbegeleiding bevers                 Dorien Meester                                    035-6215361 
Groepsbegeleiding verkenners          Nico van Leeuwen                                 035-6231913 
Materiaalmeesters                          John de Jong                                       035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                        035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern)         Danny van der Linden                           035-6839850 
                                                         Ellen Reurings                                      06-50966511 
                                                         Maud Pellen                                          035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern)          G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie                          Gerda Kooger                                      035-6915117 
                                                         Mossenmeent 9 
                                                         1218 AT Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleidingTelefoonnummers teamleiding  
Bevers                                              Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Pieter Maritshorde                          Erik Rosendal                                       035-6857196 
Albert Schweitzerhorde                   Maarten Prins                                     035-6217017 
Neuweghorde                                    Antoon van ‘t Klooster                        035-5825540 
Sioniehorde                                       Bastiaan Verbeet                                035-6852745 
Ankerwacht                                      Ellen Reurings                                      0650-966511 
Bakboordwacht                                Pim van Os                                           0294-484856 
Pocahontaswacht                            Ronald Frank                                        035-6218383 
Wilde Vaart Antarctic                      Rob van Loo                                         035-7726116 
Matancastam                                  Rutger van ‘t Klooster                         035-5825540 
Rimpelstam                                      Niels Brügemann                                  0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                                035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg                                                     035-6237336 
 
Website Zuiderkruisgroep                 http://come.to/zuiderkruisgroep  
Webmaster                                       Danny van der Linden                           035-6839850 



 
 
7 juli                              oud papier (eerste zaterdag!)oud papier (eerste zaterdag!) 
7-14 juli                         kamp PHW 
14-21 juli                       kamp AKW 
21-29 juli                      kamp BBW 
 
4 augustus                 zomerzeilen 
11 augustus                 zomerzeilen     
11-26 augustus          kamp WVA tot 26 
18 augustus                zomerzeilen 
18 augustus                gondelvaart Loosdrecht  
27 augustus               extra spelraad extra spelraad in verband met groepsdag 
  
8 september               oud papier 
15 september              groepsdag en overvarengroepsdag en overvaren 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 


